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Παράρτημα 5: Όροι και Προϋποθέσεις ύναψης ύμβασης με την ΔΚΠΟΠΟ 
ΝΟΣΟ 

 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΓΑΘΩΝ/ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  
(Μάρτιος 2016) 

 
1. ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ 

Ο Αλάδνρνο/Πξνκε ζεπηήο ζεσξείηαη φηη ππάγεηαη ζην λνκηθφ θαζεζ ηψο πνπ δηέπεη ηνπο 
αλεμάξηεηνπο εξγνι άβνπο (Αλάδνρνο Έξγνπ), θαη ηίζεηαη ππφ ηελ επίβι ες ε ηεο 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αλάδνρνο/Πξνκε ζεπηήο, ην πξνζ σπηθφ ηνπ θαη νη 
ππεξγνι άβνη ηνπ δελ ζα ζεσξεζν χλ ζε θακία πεξίπησζ ε σο ππάι ι ει νη ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αλάδνρνο/Πξνκεζεπ ηήο ζα είλαη πι ήξσ ο ππεχζπλνο γηα φι εο ηηο εξγαζ ίεο 
θαη ππεξε ζ ίεο πνπ πι νπνηνχλ νη εξγαδφκελνί ηνπ, θαζψο θαη γηα φι εο ηηο ελέξγεηεο θαη 
παξαι είς εηο απηψλ. 

2. ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζ πκκνξθ ψλεηαη κε φι νπο ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, θαλφλεο 
θαη θαλνληζ κνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθπι ήξσζ ε ησλ ππνρξεψζ εσλ ηνπ ζ χκθσ λα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζ αο Σχκβαζ εο. 

3. ΠΖΓΖ ΠΑΡΟΥΖ ΟΓΖΓΗΩΝ 
Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηά ή λα απνδέρεηαη νδεγίεο απφ νπνηαδήπνηε άι ι ε 
αξρή, εθηφο απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέι εζ ε θαη εθπι ήξσ ζε 
ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε 
ελέξγεηα, ε νπνία κπνξεί λα επεξε άζ εη δπζ κελψο ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ελψ ζα 
πξέπεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζ εηο ηνπ κε απφι πην ζεβαζ κφ πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαγγει καηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ 
πξνζ σπηθνχ ηνπ. Γηα ηελ πι νπνίεζ ε ηεο ζπλαθζείζαο Σχκβαζ εο, ην πξνζ σπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα απνηει είηαη απφ αμηφπηζ ηα άηνκα πνπ ζα ι εηηνπξγνχλ 
απνηει εζ καηηθά, ζα ζ έβνληαη ηα ηνπηθά ήζε  θαη έζηκα, ελψ ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ 
πς ει φ επίπεδν ε ζηθήο θαη δενληνι νγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

5. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ 
ΑΣΟΜΩΝ ΤΠΟ ΣΖΝ ΜΔΡΗΜΝΑ/ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΖ ΔΚΠΟΠΟ ΝΟΣΟ 
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη έρεη εθπαηδεχζεη ή/θαη ελεκ εξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα 
απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ζ πκπεξηθνξά ε νπνία επεξε άδεη αξλεηηθά ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε, θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία είλαη 
αζπκβίβαζ ηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ζ ηφρνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη/ή ηνπ 
πι εξε μνχζ ηνπ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ψζ ηε λα δηαζθαι ηζηεί ε πξνζ ηαζί α ησλ 
πξνζ θχ γσλ θαη άι ι σλ αηφκσλ πνπ βξίζ θνληαη ππφ ηελ κέξηκλα/θξνληίδα ηεο 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ι άβεη φι α εθείλα ηα απαξαίηεηα 
κέηξα, ψζ ηε ην πξνζ σπηθφ ηνπ λα κελ κπνξεί λα εθκεηαιι επηεί θαη λα θαθνπνηήζεη 
πξφζθπγεο θαη άιι α άηνκα ππφ ηελ κέξηκλα/θξν ληίδα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η 
απνηπρία ηνπ Αλαδφρνπ λα εξεπλήζεη ηζ ρπξηζ κνχο εθκεηάιι επζ εο θαη θαθνπνίεζ εο 
θαηά ηνπ πξνζ σπηθνχ ηνπ ή ζ ρεηηδφκελνπο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ή λα ι άβεη δηνξζσ ηηθά 
κέηξα φηαλ έρεη ζ εκεησζεί εθκεηάι ι επζ ε ή θαθνπνίεζ ε, δίλεη ην δηθαίσκα ζ ηελ 
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ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ηεξκαηίζ εη άκεζ α θαη αδεκ ίσ ο γηα ηελ ηει επηαία ηε 
ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε θαηφπηλ εηδνπνίεζ εο ηνπ Αλαδφρνπ. 

6. ΝΑΡΚΔ ΚΑΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη δελ εκπι έθεηαη κε ηελ πψι εζ ε ή παξαγσγή, είηε άκεζ α είηε 
έκκεζ α, λαξθψλ θαηά πξνζ σπηθνχ ή νπνησλδήπνηε εμαξηεκ άησλ παξάγνληαη θαηά 
θχξην ι φγν γηα ηε ι εηηνπξγία ηνπο. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο παξνχ ζ αο δέζ κεπζ εο 
θαη εγγχεζ εο δίλεη ην δηθαίσκα ζ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ηεξκαηίζ εη άκεζ α θαη 
αδεκ ίσ ο γηα ηελ ηει επηαία ηε ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε θαηφπηλ εηδνπνίε ζ εο ηνπ Αλαδφρνπ. 

7. ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
Ο Αλάδνρνο δειψλε η θαη εγγπάηαη φηη νχηε απηφο, νχηε θάπνηνο απφ ηνπο πξνκ εζεπ ηέο 
ηνπ, ι εηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε αζπκβίβαζ ηε πξαθηηθή επί ησλ δηθαησκάησλ πνπ 
νξίδνληαη ζ ηε “Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ”, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Άξζξνπ  32 απηήο, ην νπνίν κεηαμχ άι ι σλ απαηηεί έλα παηδί λα πξνζ ηαηεχεηαη απφ ηελ 
εθηέι εζ ε νπνηαζ δήπνηε εξγαζί αο πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη επηθίλδπλε ή λα επεκβαίλεη 
ζ ηε κφξθσ ζ ή ηνπ, ή λα είλαη επηβι αβήο γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ ζσκαηηθή, 
ς πρηθή, πλεπκαηηθή, εζ ηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ. Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο 
παξνχ ζ αο δέζ κεπζεο θαη ππνρξέσζ εο δίλεη ην δηθαίσκα ζ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα 
ηεξκαηίζ εη άκεζ α θαη αδεκίσ ο γηα ηελ ηει επηαία ηε ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε θαηφπηλ 
εηδνπνίε ζ εο ηνπ Αλαδφρνπ. 

8. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ-Δ 
Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ρξεηάδεηαη ηηο ππεξ εζ ίεο ελφο ή πεξηζζ φηεξσ λ ππεξγνι άβσλ, ζα 
πξέπεη πξσηίζ ησο λα ι άβεη ηελ πξνε γνχκελε έγγξαθε  έγθξηζ ε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ γηα ηε ρξήζ ε ηνπο. Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζ ε ν Αλάδνρνο ζα είλαη πι ήξσο 
ππεχζπλνο γηα φι εο ηηο εξγαζί εο θαη ππεξ εζ ίεο πνπ εθηει νχληαη απφ ηνπο ππεξγνι άβνπο 
θαη πξνκε ζεπηέο ηνπ, θαζψο θαη γηα φι εο ηηο ελέξγεηεο θαη παξαι είς εηο απηψλ θαη ηνπ 
πξνζ σπηθνχ ηνπο. Η έγθξηζ ε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα έλαλ ππεξγνι άβν δελ 
απαιι άζζ εη ηνλ Αλάδνρν απ’ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηεο 
ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. Οη φξνη νπνηαζδήπνηε ππεξγνι αβίαο, γηα ηελ εθηέι εζ ε ηνπ 
έξγνπ πνπ έρεη αλαιά βεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη θαη λα ζ πκκνξθ ψλνληαη 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ «Γεληθψλ Όξσ λ γηα ηελ Πξνκή ζεηα Αγαζψλ/ 
Υπεξε ζ ηψλ» ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, νη νπνίνη απνηει νχλ αλαπφζπαζ ην κέξνο ηεο 
ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. 

9. ΔΚΥΩΡΖΔΗ 
Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζ εη, κεηαβηβάζεη, ελερπξηάζ εη ή λα θάλεη άιι νπ 
είδνπο δηάζεζ ε ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζ εο, ή κέξνπο Απηήο, ή φπνησλ δηθαησκάησλ, 
απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεψλ ηνπ απνξξέ νπλ απφ απηή ηε Σχκβαζ ε, ρσξίο ηελ 
πξνεγ νχκελε έγγξαθε  ζπγθαηάζεζ ε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

10. ΡΖΣΡΑ ΠΔΡΗ ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 
Ο Αλάδνρνο δει ψλεη θαη εγγπάηαη φηη ζε θαλέλαλ ππάιι ει ν ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
έρεη ή ζα πξνζ θεξζεί -απφ ηνλ Αλάδνρν- νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν φθει νο πνπ 
εγείξεηαη απφ ηε ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε ή απφ ηελ αλάζεζ ε απηήο. Ο Αλάδνρνο ζπκθσ λεί 
φηη παξάβαζ ε ηεο παξνχζ αο ξήηξαο απνηει εί παξάβαζ ε νπζηψδε φξνπ ηεο ζ πλαθζεί ζ αο 
Σχκβαζ εο, δίλνληαο ην δηθαίσκα ζ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ηεξκαηίζ εη άκεζ α θαη 
αδεκ ίσ ο γηα ηελ ηει επηαία ηε ζπλαθζείζ α Σχκβαζ ε θαηφπηλ εηδνπνίε ζ εο ηνπ Αλαδφρνπ. 

11. ΔΠΗΥΔΖ/ ΚΑΣΑΥΔΖ/ ΒΑΡΖ 
Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιέ ζ εη ή λα επηηξές εη θαλέλα δηθαίσκα επίζρεζ εο, 
θαηάζ ρεζ εο ή άιι εο επηβάξπλζ εο, εθ κέξνπο ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζ ψπνπ, 
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έλαληη νησλδήπνηε νθε ηι φκελσλ πνζ ψλ ζ ε βάξνο νπνηαζδήπνηε πξαγκαηνπνηεζεί ζ αο 
εξγαζ ίαο ή/θαη απνθηνχκελσλ πι ηθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηε ζπλαθζείζ α Σχκβαζε.  

12. ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ-ΔΗ  
Δάλ νη εξγαζί εο, πνπ πξφθεηηαη λα εθηει εζ ηνχλ ζ ηα πι αίζ ηα ηεο παξνχ ζ αο Σχκβαζ εο, 
απαηηνχλ ηελ απφθηεζ ε νπνηαζδήπνηε άδεηαο ή άι ι εο θπβεξλεηηθήο έγθξηζεο είλαη ζ ηελ 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα εμαζθαι ίζ εη ηέηνηνπ είδνπο άδεηα ή έγθξηζε/ εμνπζηνδφηεζε. 
Σε πεξίπησζ ε πνπ ν Αλάδνρνο ζπλαληήζ εη δπζ θνι ίεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
απαηηνχκελεο άδεηαο ή θπβεξλεηηθήο έγθξηζ εο, ζα πξέπεη λα ην ζέζεη ακέζσο ππ’φς ηλ 
ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, θαηά ηελ θξίζ ε ηεο, ζα θαηαβάι εη 
θάζε δπλαηή πξνζ πάζεηα γηα λα βνεζή ζ εη. 

13. ΔΓΓΤΖΖ-ΔΗ 
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ηα αγαζά (ζ πκπεξηι ακβαλνκέλεο ηεο ζ πζ θεπαζ ίαο) θη νη 
ππεξε ζ ίεο πνπ εθηει νχληαη ζ ηα πι αίζ ηα ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζ εο ζπκκνξθ ψλνληαη κε 
ηα ηζρχνληα επαγγει καηηθά πξφηππα. Αλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξφζζεηεο 
εξγαζ ίεο, ζ ηα πι αίζ ηα ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο, ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη φι εο νη 
πξφζζεηεο εξγαζ ίεο ζα είλαη ζ χκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Σχκβαζεο θαη 
απαιι αγκέλεο απφ ει αηηψκαηα θαη αηέι εηεο ηεο θαηαζθεπήο ή ησλ πι ηθψλ. Απηή ε 
εγγχεζ ε, κε ηελ επηθχι αμε ηπρφλ πεξαηηέξσ  εγγπήζ εσλ πνπ παξέρεη ν Αλάδνρνο, είλαη 
ζ χκθσλε κε ηε ζ πλαθζείζα Σχκβαζ ε.  

14. ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ελ ζ πλερεία λα δηαηεξήζ εη ηελ αζθά ι ηζ ε θαηά 
παληφο θηλδχλνπ ζ ε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνπζ ία θαη ηνλ εμνπι ηζκφ πνπ ρξεζ ηκνπνηεί 
γηα ηελ εθηέι εζ ε ηεο ζπλαθζεί ζ αο Σχκβαζ εο. 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ελ ζπλερεία λα δηαηεξήζεη ηελ απαξαίηεηε 
αζθαι ηζ ηηθή θάι πς ε, ή ην ηζνδχλακν απηήο, αλαθνξηθά κε ην πξνζ σπηθφ ηνπ, ψζ ηε λα 
θαιχ ς εη ηπρφλ αμηψζεηο γηα ζ σκαηηθή βι άβε ή ζάλαην θαηά ηε δηάξθεηα πι νπνίε ζ εο ηεο 
ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζ εο λα παξέρεη θαη ελ ζπλερεία λα δηαηεξήζ εη αζ θάι ηζε γηα 
αζηηθή επζχλε ζε επαξθέο πνζ φ, ψζ ηε λα θαι χς εη ηπρφλ αμηψζ εηο ηξίησλ γηα ζάλαην ή 
ζ σκαηηθή βι άβε, ή απψι εηαο ή δεκίαο ζ ε πεξηνπζ ία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ή ζπλδένληαη 
κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζ ηα πι αίζ ηα ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζεο, ή γηα ηε ρξήζε 
νρεκάησλ, πι νίσλ, αεξνπι άλσλ ή άι ι νπ εμνπι ηζκνχ ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ή ηνπο ζ πλεξγάηεο ηνπ, ππαιι ήιν πο ηνπ ή ππεξγνι άβσλ ηνπ, νη νπνίνη αζθνχ λ 
εξγαζ ία ή ππεξε ζ ίεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ζπλαθζείζ α Σχκβαζ ε.  
Πι ελ ηεο θχξηαο αζθά ι ηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα αζθαι ηζηήξηα ζπκβφι αηα βάζε η ηνπ 
παξφληνο άξζξν π ζα πξέπεη γηα ηελ πεξίνδν πι νπνίε ζ εο ηεο Σχκβαζ εο : 
(α) Να θέξνπλ ην φλνκα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ σο πξφζζεην αζθα ι ηζ κέλν. 
(β) Να ζπκπεξηι ακβάλνπλ παξαίηεζ ε ηεο ππνθαηάζηαζ εο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζ ηνλ αζ θαι ηζ ηηθφ θνξέα θαηά ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 
(γ) Να πξνλννχ λ φηη ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ζα ι ακβάλεη έγγξαθε  εηδνπνίε ζ ε ηξηάληα 
(30) εκ έξεο λσξίηεξα απφ ηνπο αζθαι ηζ ηέο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αθχξσ ζ ε ή αιι αγή 
ηεο αζθαι ηζ ηηθήο θάιπ ς εο. 
Ο Αλάδνρνο, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο ηεο απαηηνχκελεο αζθά ι ηζεο ζ χκθσλα κε ηελ παξνχ ζ α 
δηάηαμε. 
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15. ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδεκηψλεη, λα δηαηεξεί αζθαι ή θαη λα ππεξαζ πίδεηαη, κε 
δηθά ηνπ έμνδα, ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ηνπο ππαιι ήι νπο, πξάθηνξεο θαη άιι α 
πξφζσπα πνπ εθηει νχλ ηηο ππεξε ζ ίεο γηα ι νγαξηαζ κφ ηεο, απφ θαη ελάληηα ζε φι εο ηηο 
αγσγέο, αμηψζ εηο, απαηηήζ εηο θαη επζχλεο θάζε είδνπο, ζπκπεξηι ακβαλνκέλσλ ησλ 
εμφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ εγείξνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαι είς εηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 
ππαιι ήι σλ, πξαθηφξσλ ή ππεξγνι άβσλ ηνπ ζ ηα πι αίζ ηα πι νπνίεζ εο ηεο ζπλαθζεί ζ αο 
Σχκβαζ εο. Η παξνχ ζ α δηάηαμε ηζρχεη, κεηαμχ άι ι σλ, γηα αμηψζ εηο θαη επζχλεο πνπ 
ζ ρεηίδνληαη κε ηελ εξγαηηθή απνδεκ ίσζ ε, επζχλεο πξντφλησλ θαη επζχλεο πνπ 
εγείξνληαη απφ ηε ρξήζ ε θαηνρπξσκέλεο κε δίπι σκα επξεζ ηηερλίαο εθεχξεζ ε ή 
ζ πζ θεπή, πι ηθψλ ή άι ι σλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζ ίαο, απφ ηνλ Αλάδνρν, 
ηνπο εξγάηεο, ππαι ι ήι νπο, πξάθηνξεο θαη ππεξγνι άβνπο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξέ νπλ απφ ηε δηάηαμε απηή δελ παχνπλ λα ηζ ρχνπλ κε ηε ι ήμε ηεο ζπλαθζείζ αο 
Σχκβαζ εο. 
Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ζα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνλ Αλάδνρν γηα φπνηα ηέηνηα αγσγή, 
αμίσζ ε, δηαδηθαζ ία, απαίηεζ ε ή ππνρξέσζ ε εληφο εχι νγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 
ηελ παξαι αβή ηεο ελ ι φγσ  έγγξαθε ο ελεκ έξσζ εο, θαη ζα πξέπεη εχι νγα λα ζπλεξγαζηεί 
κε ηνλ Αλάδνρν, θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα, ππεξάζ πηζε ή 
δηαθαλνληζ κφ, κε ηελ επηθχι αμε ησλ πξνλνκίσλ θαη αζ πι ηψλ ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

16. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
Καζπζ ηεξεκ έλε παξάδνζ ε ή απνζ ηνι ή εθηφο ηνπ ζπκθσ λεζ έληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
ζα ππφθεηηαη, ρσξίο πξνεηδνπνίε ζ ε, ζ ηνλ ππνι νγηζκφ πνηληθήο ξήηξαο ππέξ ηεο 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ε νπνία ηζνχηαη κε 0,1% ηεο αμίαο ηεο Σχκβαζ εο αλά εκέξα ή 
κέξνο απηήο. Η εθηίκεζε δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην 10% ηεο αμίαο ηεο Σχκβαζ εο. Η 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ έρεη ην δηθαίσ κα λα αθαηξέζεη ην πνζ φ απηφ απφ αλεμφθι εηα 
ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζ νλ ππάξρνπλ.  
Απηή ε ξήηξα εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχι αμε ηπρφλ άι ι σλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζ ηε 
δηάζεζ ή ηεο ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθχξσζ εο, γηα ηε κε 
απφδνζ ε ηνπ Αλαδφρνπ, αζεηψληαο ή παξαβηάδνληαο νπνηνδήπνηε φξν ή/θαη 
πξνυπφζεζ ε ηεο Σχκβαζ εο. Απνδνρή ησλ ππεξε ζ ηψλ ή εξγαζηψλ πνπ παξαδφζεθαλ κε 
θαζπζ ηέξε ζ ε, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη παξαίηεζε ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ απφ ην 
δηθαίσ κά ηεο λα θαηαζ ηήζ εη ηνλ Αλάδνρν ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε απψι εηα ή/θαη 
δεκία/βι άβε πνπ πξνέθπς ε εμαηηίαο απηήο ηεο θαζπζ ηέξε ζ εο, νχηε ζα δξα σο 
ηξνπνπνίεζ ε ηεο ππνρξέσζ εο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνβεί ζ ε κει ι νληηθέο παξαδφζεηο 
ζ χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζ εο. 

17. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ/ ΤΠΖΡΔΗΩΝ – ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ  
Παραλαβή. Τελ παξαι αβή ησλ πι ηθψλ θαη ππεξ εζηψλ ζ ηα πι αίζηα πι νπνίε ζ εο ηεο 
ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο ζα πξαγκαηνπνηεί εμνπζηνδνηεκέλν/α πξφζ σπν/α ηεο 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. Η παξαι αβή ησλ πι ηθψλ θαη ππεξε ζ ηψλ ζα γίλεηαη ζ χκθσ λα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ νξίδνληαη ζ ηε ζπλαθζείζ α Σχκβαζ ε.  
Δθφζ νλ ηα πξντφληα ή/θαη νη ππεξε ζ ίεο δελ πι εξν χλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζ ε αληηθαηάζ ηαζ ε απηψλ 
θαηφπηλ ζ ρεηηθήο ππφδεημεο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή ηνπ εμνπζ ηνδνηεκ έλνπ 
αληηπξνζ ψπνπ ηεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζ ε.  
Σεκ εηψλεηαη δε φηη, ε πηζηνπνίεζ ε ηεο παξαι αβήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πι εξσ κή 
θαη εμφθι εζ ε ησλ ηηκνι νγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
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Δπιθεωρήσεις. Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ή δεφλησο δηαπηζηεπκέλνο αληηπξφζσπφο ηεο, 
έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηα πι ηθά πνπ παξαγγέι ζεθ αλ ζηα πι αίζ ηα πι νπνίεζ εο ηεο 
Σχκβαζ εο ζ ηα θαηαζ ηήκαηα ηνπ Πξνκε ζεπηή θαηφπηλ ζπλελλφεζ εο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο παξαγσγήο/θαηαζ θεπήο, ζ ηα ι ηκάληα ή ηνπο ηφπνπο ηεο απνζ ηνι ήο, θαη ν 
Πξνκε ζεπηήο νθε ίι εη λα δηεπθνι χλεη ηελ ελ ι φγσ  επηζεψξε ζ ε. Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
κπνξεί λα εθδψζ εη γξαπηή παξαίηεζε απφ ηελ επηζεψξε ζ ε θαηά ηελ θξίζ ε ηεο. Κάζε 
επηζεψξε ζ ε πνπ δηελεξγείηαη απφ εθπξνζ ψπνπο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή 
νπνηαδήπνηε παξαίηεζ ε απφ απηή δελ ζίγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ φπνησλ ζ ρεηηθψλ φξσλ 
ηνπ παξφληνο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζ εηο ηνπ Αλαδφρνπ. Δπηζεψξε ζ ε πξηλ απφ ηελ 
απνζ ηνι ή ησλ πξντφλησλ/ αγαζψλ δελ απαιι άζζ εη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε απφ 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

18. ΜΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΤΛΗΚΩΝ/ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Σχκθσλα κε ηε ζπλαθζείζ α Σχκβαζ ε, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ έρεη ην δηθαίσκα λα 
απνξξί ς εη ηα αγαζά ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ, εθφζ νλ δελ πι εξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο. 
Σηελ πεξίπησζ ε ησλ ππεξε ζηψλ πνπ εθηει νχληαη ζ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ/ησλ 
έξγνπ/έξγσλ, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίς εη ηηο ππεξε ζ ίεο 
ζ ην ζχλνι φ ηνπο ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ, εθφζ νλ δελ ζπκκνξθ ψλνληαη κε ην ζ θνπφ 
ηνπ/ησλ έξγνπ/έξγσλ. 

19. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ, ΓΗΠΛΩΜΑΣΑ ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηθαηνχηαη φι σλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη θάζε 
άιι νπ ηδηνθηεζ ηαθνχ δηθαηψκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ, αι ι ά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε 
απηά, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, θαη ηα εκπνξηθά ζ ήκαηα, 
αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα ή ηα έγγξαθα  θαη άιι α πι ηθά, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζ ρέζε 
κε ή παξάγνληαη ή παξαζθεπάδνληαη ή ζ πι ι έγνληαη, εμαηηίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέι εζ εο ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ν 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, λα ζ πκπι εξ ψζεη ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα  θαη γεληθψο λα βνεζά  ζ ηελ εμαζ θάι ηζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζ ίαο 
θαη λα ηα κεηαθέξεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη’ εθαξκνγή  ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
εθαξκνζ ηένπ δηθαίνπ. 

20. ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ε ρξήζ ε ή ε πξνκήζεηα απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ησλ 
ππεξε ζ ηψλ πνπ παξέρνληαη ζ ην πι αίζ ην ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζ εο δελ παξαβηάδεη 
νπνηαδήπνηε επξεζ ηηερλία, ζ ρεδηαζκφ, εκπνξηθή επσλπκία ή εκπνξηθφ ζ ήκα. Δπηπι ένλ, 
ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, ζ χκθσ λα κε ηελ παξνχζ α εγγχεζ ε, λα απνδεκηψζ εη ή/θαη λα 
ππεξαζ πηζηεί ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη ηα Ηλσκέλα Έζλε απφ νπνηεζ δήπνηε 
ελέξγεηεο ή αγσγέο, πνπ αζθήζε θαλ θαηά απηψλ, αλαθνξηθά κε ηε θεξφκελε παξάβαζε 
ελφο δηπιψκαηνο επξεζ ηηερλίαο, ζ ρεδηαζκνχ, εκπνξηθήο επσλπκίαο ή εκπνξηθνχ 
ζ ήκαηνο πνπ πξνθ χπηεη ζ ε ζ ρέζ ε κε ηηο παξερφκελεο ππεξ εζ ίεο ζ ην πι αίζ ην ηεο 
ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. 

21. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
Γηθαίσ κα ζ ε θάζε εμνπι ηζ κφ θαη πξνκή ζεηεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, ζ ηα πι αίζηα ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα πξέπεη λα 
παξακείλεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟ θαη θάζε ηέηνηνο εμνπι ηζ κφο ζα πξέπεη λα 
επηζηξέθεηαη ζηα Ηλσκέλα Έζλε θαηά ηελ νι νθι ήξσζ ε ηεο Σχκβαζ εο ή φηαλ δελ ζα 
ηνλ ρξεηάδεηαη πι ένλ ν Αλάδνρνο. Τέηνηνο εμνπι ηζκφο, φηαλ επηζ ηξέθεηαη ζ ηελ 
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ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζα πξέπεη λα είλαη ζ ηελ ίδηα θαηάζ ηαζ ε πνπ ήηαλ φηαλ 
παξαδφζεθε ζ ηνλ Αλάδνρν, κε φπνηα θπζ ηνι νγηθή θζ νξά. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνδεκηψζεη ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα ηνλ εμνπι ηζ κφ πνπ θαηαζ ηξάθε θε ή 
ππνβαζκ ίζ ηεθε πέξαλ ηεο θπζηνινγηθήο θζν ξάο. 

22. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 
Όι νη νη ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα, νη θσ ηνγξαθ ίεο, ηα ζ ρέδηα, νη εθζέζεηο, νη ζπζ ηάζεηο, 
νη εθηηκήζεηο, ηα έγγξαθ α θαη φι α ηα άι ι α ζ ηνηρεία πνπ ζ πγθεληξψλνληαη απφ ή 
ι ακβάλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζ ην πι αίζην πι νπνίεζ εο ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο, 
είλαη ηδηνθηεζ ία ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 
εκπηζηεπηηθέο πι εξνθ νξίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηέο ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη κφλν ζ ηνπο 
εμνπζ ηνδνηεκέλνπο ππαι ι ήινπ ο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κεηά ηελ νι νθι ήξσζ ε ησλ 
εξγαζ ηψλ ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. 
Ο Αλάδνρνο δελ πξέπεη λα επηθνηλσλεί αλά πάζα ζ ηηγκή κε άι ι ν πξφζ σπν, θπβέξλεζ ε 
ή αξρή εθηφο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, θαη λα κεηαθέξεη πι εξνθ νξίεο πνπ ήξζαλ εηο 
γλψζ ε ηνπ εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζ ίαο ηνπ κε ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θαη πνπ δελ 
πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηέο ρσξίο ηελ έγθξηζ ή ηεο. Οχηε ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο ζε 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ρξεζ ηκνπνηήζεη απηέο ηηο πι εξνθνξ ίεο γηα πξνζ σπηθφ ηνπ 
φθει νο. Απηέο νη ππνρξεψζεηο δελ παξαγξάθν ληαη κεηά ηελ ι ήμε ηεο ζπλαθζεί ζ αο 
Σχκβαζ εο. 

23. ΥΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΟ, ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ Ή ΔΠΗΖΜΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΖ 

ΔΚΠΟΠΟ ΝΟΣΟ  Ή ΣΩΝ ΖΝΩΜΔΝΩΝ ΔΘΝΩΝ 
Δθηφο αλ έρεη έγγξαθε  έγθξηζ ε απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ν Αλάδνρνο δελ ζα 
πξέπεη λα δηαθεκίδεη ή κε άιι ν ηξφπν λα θάλεη επξέσο γλσζ ηφ ην γεγνλφο φηη παξείρε 
ππεξε ζ ίεο ζ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή/θαη ζ ηα Ηλσκέλα Έζλε, ή λα ρξεζ ηκνπνηεί κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην φλνκα, ην έκβι εκ α ή ηελ επίζ εκ ε ζ θξαγίδα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ ή/θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή λα θάλεη ρξήζ ε νπνηαζδήπνηε ζπληνκνγξαθίαο 
ηνπ νλφκαηνο ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ή/θαη ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ γηα 
ηε ζπζ ρέηηζ ε ή κ ε κε ηελ επηρείξεζ ε ηνπ. 

24. ΠΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΤΛΗΔ 
Απφ ηνπο παξφληεο φξνπο δελ ζίγεηαη θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο παξαίηεζε, 
έθθξαζε ή ππαηληγκφο, απφ φπνην πξνλφκην ή αζπι ία απνι ακβάλεη ε ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, είηε ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζ ε πεξί Πξνλνκίσ λ θαη Αζπι ηψλ ησλ Ηλσκέλσλ 
Δζλψλ, ή νπνηαζδήπνηε άι ι εο ζχκβαζ εο ή ζπκθσ λίαο. 

25. ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΔ 
Η Δλφηεηα 7 ηεο Σχκβαζ εο πεξί Πξνλνκίσλ θαη Αζ πι ηψλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 
αλαθέξεη, κεηαμχ άι ι σλ, φηη ηα Ηλσκέλα Έζλε, ησλ νπνίσλ ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
απνηει εί αλαπφζπαζ ην κέι νο, απαιι άζζ νληαη απφ φι νπο ηνπο άκεζ νπο θφξνπο, εθηφο 
ησλ ηει ψλ γηα ηηο ππεξ εζ ίεο θνηλήο σθέι εηαο. Δπίζ εο απαιι άζζ νληαη απφ ηει σλεηαθνχο 
δαζκνχ ο θαη ρξεψζ εηο παξφκνηαο θχ ζ εο σο πξνο ηα είδε πνπ εηζ άγνληαη ή εμάγνληαη γηα 
επίζ εκ ε ρξήζ ε. Σε πεξίπησζ ε πνπ νπνηαδήπνηε θξαηηθή αξρή αξλείηαη λα αλαγλσξίζ εη 
ζ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ απαι ι αγή απφ απηνχο ηνπο θφξνπο, δαζ κνχο ή 
επηβαξχλζ εηο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζ σο λα δηαβνπι εχεηαη κε ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ γηα ηνλ πξνζ δηνξηζκφ κηαο θνηλά απνδεθηήο δηαδηθαζ ίαο. 
Καηά ζπλέπεηα, ν Αλάδνρνο εγθξίλεη ζηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα εθπέζ εη απφ ην 
ηηκνιφγηφ ηνπ νπνηνδήπνηε πνζ φ αληηπξνζ σπεχεη ηέηνηνπο θφξνπο, δαζκ νχο ή 
επηβαξχλζ εηο, εθηφο αλ ν Αλάδνρνο έρεη ζ πλελλνεζεί ζρεηηθψο κε ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ πξηλ ηελ πι εξ σκή θαη ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη 
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ζ πγθεθξηκέλα εμνπζηνδνηήζ εη ηνλ Αλάδνρν λα πι εξ ψζ εη θαηφπηλ δηακαξηπξίαο ηέηνηνπ 
είδνπο θφξνπο, δαζκν χο ή επηβαξχλζ εηο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζ ε, ν Α λάδνρνο ζα πξέπεη 
λα πξνζ θνκίζεη ζ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα  πι εξσ κήο απηψλ 
ησλ θφξσ λ, δαζκ ψλ ή επηβαξχλζ εσλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ θαηάι ι ει ε εμνπζ ηνδφηεζε 
γηα ηελ πι εξ σκή ηνπο.  

26. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΩΝ/ 
ΤΜΦΩΝΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖ ΤΝΑΦΘΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
Η ζ πλαθζείζ α Σχκβαζε αληηθαζηζηά φι εο ηηο επηθνηλσλίεο, εθπξνζσπήζεηο, 
δηαθαλνληζ κνχο, δηαπξαγκαηεχζ εηο, αηηήκαηα πξνζ θνξ ψλ θαη πξνηάζ εηο πνπ 
ζ ρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν απηήο. 

27. ΡΖΣΡΑ ΤΠΔΡΗΥΤΖ 
Σηελ πεξίπησζ ε νπνηαζ δήπνηε δηακάρεο ή αλαθνι νπζίαο κεηαμχ ηνπ παξφληνο «Γεληθνί 
Όξνη γηα ηελ Πξνκή ζεηα Αγαζψλ/ Υπεξ εζηψλ» θαη νπνηνπδήπνηε άι ι νπ εγγξάθνπ , ην 
νπνίν απνηει εί κέξνο ηεο Σχκβαζ εο, ππεξηζ ρχνπλ νη παξφληεο Γεληθνί Όξνη, εθηφο αλ 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε εηδηθή αλαθνξά ζ ηε ζ ρεηηθή ξήηξα θαη ηελ παξάγξαθν ησλ 
Γεληθψλ Όξσ λ, φπσο πξνβι έπεηαη ζην παξφλ έγγξαθ ν. 

28. ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσ κα λα κεηαβάι ι εη ην 
ρξνλνδηάγξακκα πι νπνίε ζεο ηνπ έξγνπ, εθφζ νλ θξίλεηαη ζ θφπηκν, θαηφπηλ ελεκέξσ ζ εο 
ηνπ Αλαδφρνπ εληφο εχι νγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Τέηνηνπ είδνπο κεηαβνι έο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξνπλ θπξψζεηο. 

29. ΔΓΚΡΗΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 
Γηα ι νγαξηαζ κφ ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίε ζ ε ή αι ι αγή ζε 
απηή ηε Σχκβαζ ε, ζ ε παξαίηεζε απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ή ζε 
νπνηαδήπνηε πξφζ ζεηε ζπκβαηηθή ζ ρέζε νπνηαζ δήπνηε κνξθήο κε ηνλ Αλάδνρν, 
αξκφδην είλαη ην Γ.Σ. θαηά ην θαηαζ ηαηηθφ ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κεηά απφ 
εηζήγεζ ε ηνπ Υπεχζπλνπ Πξνκε ζεηψλ ή/θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζχληε. Ωο εθ ηνχηνπ, 
θακία ηξνπνπνίεζ ε ή αι ι αγή ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζ εο είλαη έγθπξε θαη εθηει εζηή 
θαηά ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εθηφο εάλ πξνβι έπεηαη απφ ζρεηηθή έγγξαθ ε 
ηξνπνπνίεζ ε απηήο. Η ηξνπνπνίεζ ε ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ 
Νφκηκν Δθπξφζσπν ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

30. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ – ΛΟΗΠΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 
Σε πεξίπησζ ε πνπ, θαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, πξνθχς εη νπνηαδήπνηε αηηία, ε 
νπνία ζπληζηά αλσηέξα βία, ν Αλάδνρνο νθείι εη λα εηδνπνηήζ εη θαη λα ελεκέξσ ζ εη 
πι ήξσ ο θαη εγγξάθσο  ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, γηα ην ελ ι φγσ  γεγνλφο ή γηα ηελ 
αιι αγή, εθφζ νλ ν Αλάδνρνο δελ είλαη ζε ζέζ ε,  εμ’ νι νθι ήξνπ ή ελ κέξεη, λα 
εθπι εξ ψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα αλαι άβεη ηηο επζχλεο ηνπ ζ ην πι αίζ ην ηεο 
ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. Δπηπιφελ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ 
ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γηα νπνηαδήπνηε αι ι αγή ζηηο ζπλζήθεο ή ζ ηελ πεξίπησζ ε 
θάπνηνπ ζπκβάληνο πνπ εκπνδίδεη, ή απεηιεί λα εκπνδίζ εη, ηελ εθηέι εζ ε ηεο Σχκβαζ εο. 
Καηφπηλ ηεο απαηηνχκελεο εηδνπνίεζ εο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Άξζξν π, είλαη ζ ηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ λα ι άβεη εθείλα ηα κέηξα πνπ ζεσξεί 
απαηηνχκελα ή αλαγθαία δεδνκέλσλ ησλ έθαζησλ ζ πλζεθ ψλ, ζ πκπεξηι ακβαλνκέλεο ηεο 
ρνξήγεζ εο ζ ηνλ Αλάδνρν εχι νγεο ρξνληθήο παξάηαζεο, θαηά ηελ νπνία λα κπνξεί λα 
εθπι εξ ψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζ εη ηεο Σχκβαζ εο. 
Δάλ ν Αλάδνρνο θαζίζ ηαηαη κφληκα αλίθαλνο, νι ηθψο ή κεξηθψο, εμαηηίαο αλσηέξαο βίαο 
λα εθηει έζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα αλαι άβεη ηηο επζχλεο πνπ απνξξ ένπλ απφ ηε 
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ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζ ηείι εη ή λα 
δηαθφς εη ηε Σχκβαζ ε κ ε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ παξέρνληαη ζ ην Άξζξν  
32 ηνπ παξφληνο “Γηαθνπή/ Λήμε/ Καηαγγει ία Σχκβαζ εο”, εθηφο απφ ηελ πεξίνδν 
εηδνπνίε ζ εο ε νπ νία κπνξεί λα είλαη επηά (7) εκέξεο αληί ηξηάληα (30) εκ εξψλ. 
Η Αλσηέξα Βία, κε ηελ έλλνηα πνπ ρξεζ ηκνπνηείηαη ζ ε απηφ ην ζ εκ είν, ζ πλίζ ηαηαη ζε 
ζενκελίεο, θαηάζ ηαζ ε πνι έκνπ (είηε έρεη θεξ πρζεί είηε φρη), εηζβνι ή, επαλάζηαζ ε, 
εμέγεξζ ε, ή άι ι εο πξάμεηο αληίζ ηνηρεο θχ ζ εο ή δχλακεο. 
Παξά ην νηηδήπνηε είλαη αληίζεην ζ ηε Σχκβαζ ε, ν Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη φηη ην έξγν 
θαη νη ππεξε ζ ίεο ζα εθηει νχληαη θάησ απφ ζ θι εξέ ο ή αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ 
πξνθαινχ ληαη απφ πνι ηηηθέο αλαηαξαρέο. Καηά ζ πλέπεηα, θαζπζ ηέξε ζ ε ή αδπλακία 
εθηέι εζ εο πνπ πξνθαιε ίηαη απφ γεγνλφηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ, ή ζ ρεηίδνληαη κε, 
πνι ηηηθέο αλαηαξαρέο δελ ζα πξέπεη λα απνηει νχλ, απφ κφλα ηνπο, Αλσηέξα Βία ζ ηα 
πι αίζ ηα πι νπνίε ζ εο ηεο ζπλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. 

31. ΓΗΑΦΩΝΗΔ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ  
Φιλικός Γιακανονισμός. Τα Σπκβαι ι φκελα Μέξε ζα πξέπεη λα θαηαβάι νπλ θάζε 
δπλαηή πξνζ πάζεηα λα επηι χζ νπλ θάζε δηαθσλία, δηέλεμε ή αμίσζ ε πνπ πξνθχπηεη ζ ηα 
πι αίζ ηα ηεο ζπλαθζεί ζ αο Σχκβαζ εο, ή απφ ηελ παξαβίαζε, θαηαγγει ία ή αθπξφηεηα 
Απηήο. Σε πεξίπησζ ε πνπ ηα Σπκβαι ι φκελα Μέξε  επηζπκνχλ λα αλαδεηήζ νπλ έλα 
ηέηνην θηι ηθφ δηαθαλνληζ κφ κέζ σ  ζπκβηβαζ κνχ, ν ζπκβηβαζ κφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ζ χκθσλα κε ηελ ει ι εληθή λνκνζεζ ία ή/θαη κε νπνηαδήπνηε άιι ε δηαδηθαζ ία πνπ κπνξεί 
λα ζπκθσ λεζ εί κεηαμχ ησλ Αληηζ πκβαι ι νκέλσλ. 
Γιαιτησία. Οπνηαδήπνηε δηαθσλία, δηέλεμε ή αμίσζ ε κεηαμχ ησλ Σπκβαι ι φκελσλ 
Μεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζ ηα πι αίζ ηα ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο, ή απφ ηελ παξαβίαζ ε, 
θαηαγγει ία ή αθπξφηεηα Απηήο, εθηφο αλ δηαθαλνληζηεί θηι ηθά, βάζεη ηεο αλσηέξσ  
παξαγξάθνπ  ηνπ παξφληνο Άξζξν π, εληφο εμήληα (60) εκ εξψλ κεηά ηελ παξαι αβή ηνπ 
αηηήκαηνο ελφο Σπκβαι ι φκελνπ Μέξνπο απφ ηνλ Αληηζ πκβαι ι φκελφ ηνπ γηα θηιηθφ 
δηαθαλνληζ κφ, ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη απφ φπνην Σπκβαι ι φκελν Μέξνο ζ ε δηαηηεζία 
ζ χκθσλα κε ηελ ει ι εληθή λνκνζεζ ία. Ωο ηφπνο δηαηηεζίαο νξίδεηαη ε  Αζήλα. Τν 
δηαηηεηηθφ δηθαζ ηήξην δελ ζα έρεη εμνπζ ία λα επηδηθάζ εη απνδεκηψζεηο. Δπηπιένλ, εθηφο 
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε , ην δηαηηεηηθφ δηθαζ ηήξην δελ ζα έρεη 
εμνπζ ία λα επηδηθάζ εη ηφθνπο. Τα Σπκβαι ι φκελε Μέξε δεζ κεχνληαη απφ ηελ εθδνζε ίζ α 
απφθαζ ε δηαηηεζ ίαο, θαζψο κηα ηέηνηα απφθαζ ε ι εηηνπξγεί σο ηει ηθή εθδίθαζ ε 
νπνηαζδήπνηε δηέλεμεο, αμίσζ εο ή δηαθσλίαο. 

32. ΓΗΑΚΟΠΖ/ ΛΖΞΖ/ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Οπνηνδήπνηε απφ ηα Σπκβαι ι φκελα Μέξε  κπνξεί λα ηεξκαηίζ εη ηε ζπλαθζεί ζα 
Σχκβαζ ε απφ θάπνηα αηηία, ζ ην ζ χλνι φ ηεο ή κέξνο απηήο, θαηφπηλ έγγξαθε ο 
εηδνπνίε ζ εο ηνπ αληηζπκβαι ι φκελνπ θαηά ηξηάληα (30) εκ έξεο λσξίηεξα. Η έλαξμε ησλ 
δηαδηθαζ ηψλ δηαηηεζ ίαο, ζχκθσ λα θαη κε ην Άξζξν  31 “Γηαθσλίεο – Γηαηηεζ ία”, δελ 
πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο δηαθνπή, ι ήμε ή θαηαγγει ία ηεο ζ πλαθζείζ αο Σχκβαζ εο. 
Η ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κπνξεί λα δηαθφς εη πάξαπηα ηε ζ πλαθζείζ α Σχκβαζε 
νπνηεδήπνηε ε εληνι ή ή ε ρξεκα ηνδφηεζ ε ηνπ έξγνπ ή/θαη ηνπ νξγαληζκνχ πεξηνξηζ ηεί 
ή δηαθνπεί, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζ ε ν Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ γηα φι α ηα εχι νγα θφζηε/ έμνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ απηφλ πξηλ 
απφ ηελ εηδνπνίεζ ε γηα ηελ δηαθνπή ή/θαη θαηαγγει ία ηεο Σχκβαζ εο. 
Σε πεξίπησζ ε θαηαγγει ίαο ηεο Σχκβαζ εο απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ζ ηα πι αίζ ηα 
ηνπ παξφληνο Άξζξνπ , θακία πι εξσ κή δελ ζα γίλεηαη απφ ηελ ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
πξνο ηνλ Αλάδνρν παξακφλν γηα εξγαζ ίεο θαη ππεξε ζ ίεο πνπ έρνπλ πι νπνηεζεί 
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ηθαλνπνηεηηθά θαη ζ χκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζ εηο ηεο ζπλαθζεί ζ αο 
Σχκβαζ εο. 

33. ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΣΩΥΔΤΖ 
Σε πεξίπησζ ε πνπ ν Αλάδνρνο θεξχ μεη πηψρεπζ ε ή αλαι άβεη άι ι νο ηελ εμνπζ ία θαη 
ι εηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ηνπ ι φγσ  αθεξεγγπφηεηαο, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κπνξεί, 
επηθπι αζζ φκελε φπνηνπ άι ι νπ λφκηκνπ δηθαηψκαηνο ηεο ή έλδηθνπ κέζ νπ, λα δηαθφς εη 
ή/θαη λα θαηαγγείι εη ηε ζ πλαθζείζ α Σχκβαζ ε εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ ελ ι φγσ  δηαθνπή ή/θαη θαηαγγει ία. 
Σε πεξίπησζ ε πνπ ν Αλάδνρνο θεξπ ρζεί ζ ε πηψρεπζ ε, ή θάλεη κηα γεληθφηεξε 
δηεπζέηεζ ε  ζε φθει νο ησλ πηζ ησηψλ ηνπ, ή δηνξίζεη έλαλ εγγπεηή εμαηηίαο ηεο 
αθεξεγγπφηεηάο ηνπ, ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κπνξεί, ζ χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο, λα δηαθφς εη ή/θαη λα θαηαγγείι εη ηε ζπλαθζείζ α Σχκβαζ ε ακέζσο 
απνζ ηέι ι νληαο έγγξαθε  εηδνπνίεζ ε δηαθνπήο ή/θαη θαηαγγει ίαο ζ ηνλ Αλάδνρν. 

34. ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 
Έγθπξε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζ ε έρεη απνζ ηαιεί κέζσ  ηαρπδξνκείνπ ή 
ηει ενκνηνηππίαο ζ ηηο επίζ εκεο δηεπζχλζεηο ησλ Σπκβαι ι φκελσλ Μεξψλ, φπσο απηέο ζα 
εκθαλίδνληαη ζηε ζπλαθζείζ α Σχκβαζ ε . 

35. ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΖΡΩΜΖ/ ΟΡΟΗ ΔΞΟΦΛΖΖ 
Σε θαλνληθέο ζ πλζήθεο ε ΔΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ εμνθι εί ηα ηηκνι φγηα εληφο εμήληα (60) 
εκ εξψλ απφ ηελ παξαι αβή ηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ παξαι αβή ησλ ι νηπψλ 
απαηηνχκελσλ εγγξάθ σλ (πξσ ηφθνι ι ν παξαι αβήο, θ.α.). Οη θαηά πεξίπησζ ε ηξφπνη 
πι εξσ κήο είλαη : 
 Μεηαθνξά κέζ σ  ηξαπέδεο (Τξαπεδηθφ Έκβαζ κα) 
 Έθδνζ ε επηηαγήο 

Τα ζηνηρεία έθδνζ εο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ε απνζ ηνι ή απηψλ ζα δει σζνχλ ζ ηε ζχκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθ εί κε ηνλ Αλάδνρν. 

36. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
Τπρφλ εηδηθνί φξνη ζα αλαγξάθνληαη ξεηψο θαη ζα ζπκθσ λνχληαη ή/θαη ζα 
εμεηδηθεχνληαη ζηελ Σχκβαζ ε πνπ ζα ππνγξαθε ί κε ηνλ Αλάδνρν, 
ζ πκπεξηι ακβαλνκέλσλ ηπρφλ φξσλ γηα ηελ θαηάζεζ ε εγγπήζ εσλ γηα ηελ θαι ή εθηέι εζε 
ηνπ αλαιεθζ έληνο έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 


